
 

 

Stockholms Universitet 

Institutionen för Asien-, Mellanöstern- och Turkietstudier 

 

 

 

 

Japanska och svenska frimärken 

En jämförande analys av frimärken utgivna före första världskriget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidatuppsats i Japanska 

VT 2016 

Magnus Kawasaki 

 

Handledare: Ingemar Ottosson 

 

 

 



2 

 

Konventioner 

 

Västerländska namn skrivs enligt västerländsk stil; Förnamn Efternamn. 

Japanska namn skrivs enligt japansk stil; Efternamn Förnamn. 

Japanska ord transkriberas med det modifierade Hepburn-systemet. Lång vokal uttrycks med 

makron och läses som ett långt e, långt i, långt o, eller långt u. 

Ord och begrepp på japanska skrivs kursiverat. 

Alla översättningar är mina egna om inte annat anges. 
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1. Inledning 

Jag har sedan barnsben varit fascinerad av de mängder av frimärken som finns runt om i världen, 

men det var inte förrän nu, när jag studerat dem mer ingående, som jag tänkt på att det faktiskt finns 

en tanke och historia bakom varje frimärke. På senare tid har jag även blivit intresserad av den 

japanska kulturen och därför har jag valt att kombinera dessa två intressen för att få en djupare 

förståelse i hur frimärket utvecklats och använts i Japan samt finna likheter och skillnader med den 

svenska frimärkshistorien. 

 

1.1 Bakgrund 

Det huvudsakliga syftet med ett frimärke är att det är ett kvitto för en betald postservice. Ett 

frimärke har tre viktiga egenskaper; värdet, ursprungslandet och motivet.1 När man postar 

någonting kan priserna variera en hel del. Priset beror bland annat på varans vikt, mått, tjocklek och 

i vilken stad eller land mottagarens adress är. Prisets variation gör att det behövs frimärken med 

olika värden för att kunna få den rätta summan som ska betalas.2 

Frimärken används dock mer sällan på senare tid. Anledningen till det är att ett företag nu för 

tiden kan välja att betala sin posttjänst på tre olika sätt; frankostämplat (där betalningen görs i 

förskott), portobetalt (där betalningen sker via faktura) eller genom frimärken. Frankostämplat och 

porto betalt är något billigare än frimärken men för att en sådan posttjänst ska vara lönsam behöver 

man skicka en viss volym försändelser. Små företag brukar använda sig av frimärken. Från 1993-

2007 har frimärkta posttjänster i Sverige halverats medan portobetalt exklusive moms har ökat med 

50 procent.3 Privatpersoners och företagens posttjänster har även minskat på grund av teknikens 

utveckling. E-post, sociala medier och SMS är en stor anledning till detta. Frimärken syns därmed 

mer sällan och tappar sin funktion. Därför är det viktigt att man talar om frimärken och inser vilken 

viktig funktion de faktiskt både har och har haft, både genom försändelser och ur ett historiskt och 

kulturellt perspektiv. 

 

1.2 Avgränsning 

Det finns en mängd olika kategorier att undersöka om frimärken och en avgränsning kommer att 

vara nödvändig. Jag har därför valt att fokusera på frimärkshistorien i Sverige och Japan från den 

första frimärksutgåvan i respektive land fram till första världskriget. Avgränsningen vid första 

världskriget beror på att jag vill forska kring den tidiga historiska frimärksutvecklingen i länderna, 

                                                 
1 National Postal Museum, Smithsonian Institution, Design it: What is a stamp? Washington DC. 

http://postalmuseum.si.edu/education/pdfs/Lesson_1.pdf, s. 2 

2 PostNord, Portoguide, 2016. http://www.postnord.se/sv/Documents/PDF/portoguide_privat.pdf, s. 5-8 

3 SOU 2005:005 Postmarknad i förändring s. 215 (Lång länk i litteraturlistan) 

http://postalmuseum.si.edu/education/pdfs/Lesson_1.pdf
http://www.postnord.se/sv/Documents/PDF/portoguide_privat.pdf
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då frimärket fortfarande var en ny betalningsmetod som man ett flertal gånger ändrade för att 

utveckla både formgivning och material.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med undersökningen är att ta reda på likheter och skillnader inom frimärkshistorien i Sverige 

och Japan. Genom att göra en forskning om detta strävar jag efter att få klarhet i hur olika men ändå 

lika Sverige och Japan var inom frimärkshistorien och därmed se hur utvecklingen inom 

postväsendet såg ut i länderna. 

 

1.4 Metod och material 

Jag kommer börja med att presentera teorin som uppsatsen utgår ifrån. Sedan redogörs min 

inskaffade litteratur och utgåvor av frimärken som jag anser har en viktig inverkan på den svenska 

och japanska frimärkshistorien tas upp. För frimärksutgåvorna tar jag upp viktiga motiv, material 

som frimärkena är gjorda av, samt perforering. Sedan är målet att undersöka likheter och skillnader 

mellan båda länderna inom dessa områden i en komparativ metod. Jag kommer främst att använda 

mig av litteratur. Litteraturen har jag till största delen hittat på biblioteksavdelningen på Stockholms 

Postmuseum och omfattar svensk och japansk post- och frimärkshistoria. 

 

1.5 Teori 

Konstvetaren Lena Johannesson skriver i boken Den massproducerade bilden om hur frimärket har 

utvecklats till någonting mer än bara en stämpel för att fylla en postal funktion. Hon uttrycker sig på 

följande sätt:  

 

Det intressanta är att frimärket egentligen bara skall fylla en postal funktion, en 

”stämpelfunktion”, och därför inte behövde se så märkvärdig ut. Det kunde räcka med 

uppgifter om valör och land och kanske skilda färgsystem för skilda utgåvor. Men denna 

möjlighet till sparsamhet med statsmedel tycks aldrig ha varit aktuell.4  

 

Frimärket har enligt Lena Johannesson utvecklats till ”… en tummelplats för alla tänkbara 

bildbudskap.”5 Med detta sagt kan man fråga sig hur två olika länder som Sverige och Japan har, 

redan vid införandet av frimärken, valt att framställa och utveckla sitt lands frimärken och se om 

man har gjort det på liknande sätt. 

 

 

                                                 
4 Johannesson, Lena, Den massproducerade bilden: ur bildindustrialismens historia, AWE/Geber, Stockholm, 1978. s.  

  134 
5 Ibid. s. 134 
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1.6 Frågeställning 

För min studie har jag följande frågeställning: 

 

Vad finns det för likheter och skillnader när det gäller frimärkets utveckling i Sverige och Japan 

fram till 1914, när det gäller framställningsteknik, valörer och motivval? 

 

2. Tidigare forskning 

Sven Åkerstedt är huvudredaktör på redaktionen för svensk filatelistisk tidskrift och har skrivit 

Frimärkets bok som skrevs i syfte att roa och intressera både frimärkssamlare och, inom filatelin, 

icke-kunniga läsare genom god propaganda för filatelin. I boken inleder han med den klassiska 

svenska definitionen av postväsen som skapades av postförfattaren R. Lundgren år 1915 som lyder:  

Med postväsen förstås en sammanfattande benämning för de anstalter, som av 

en regent, en regering eller – under medeltiden – vissa städer och 

korporationer vidtagits för åstadkommande av en regelbunden samt, såvitt 

möjligt, säker och snabb befordran av försändelser (brev, paket, osv) och 

jämväl av personer mellan bestämda orter.  

 

Man får sedan en resa genom den svenska (även andra länders) posthistoria med allt från 

betydelsefulla namn till skilling banco-frimärken till förfalskningar.6 

I Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1945 har Sveriges filatelist-förening skrivit om 

hur Sveriges frankotecken sett ut och förändrats under den benämnda tiden. Man får en insikt i hur 

frimärken kom till, såg ut och användes. Begrepp som gummering och perforering tas upp där den 

förstnämnda innebär att man förser frimärkspapperet med en klistrig beläggning som i regel var 

färglöst men ibland kunde ha en gul- eller gråaktig nyans. Perforering innebär att man gör en rad av 

hål i kanterna av frimärkspappret. En perforering benämns i tandning som till exempel 14-tandade 

(fintandade) eller 13-tandade (grovtandade) frimärken.7 

Alphonse Marie Tracey Woodward var en filatelist som föddes på den franska ön Réunion 

men sedan flyttade vid ung ålder till Japan. Han specialiserade sig på japanska frimärken, och skrev 

boken The Postage Stamps of Japan and Dependencies som fick priset The Crawford Medal av 

Royal Philatelic Society London för den mest värdefulla och originella bidrag i form av en bok 

inom den japanska filatelin. I boken skriver han om viktiga reformer inom den japanska 

posthistorien och även om en mängd frimärksutgåvor under perioden.8 

 

                                                 
6 Åkerstedt, Sven (red.), Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli, Medén, Stockholm, 1957 
7 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946, Sveriges filatelist-fören., Stockolm, 1946, s. 17-19 
8 Woodward, A.M. Tracey, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, Quarterman Publications, Inc, United 

  States of America, 1976 
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3. Post- och frimärkshistoria 

3.1 Inledning 

Frimärket har sitt ursprung i Storbritannien och uppkom tack vare Sir Rowland Hills införande av 

den förenklade postindustrin i Storbritannien år 1840. Den nya postindustrin innebar en användning 

av den förbetalda metoden som dagens posttjänstsystem bygger på. År 1837 utgav han sin broschyr 

Post Office Reform: Its Importance and Practicability där han diskutera det då dyra och 

problematiska posttjänstsystemet i Storbritannien.9 Han kom fram till att väglängden som brevet 

som skulle transporteras inte påverkade priset utan den dyra kostnaden orsakades av brevens 

avsändande och mottagande samt distributionen på adressorten. Därför kom han på den 

revolutionerande idéen att alla brev skulle vara förhandsbetalade med en penny per ounce där ett 

ounce motsvarade ungefär 28 gram. Denna revolution som sänkte priset på posttjänster markant 

gjorde att smugglingen av brev automatiskt dog ut. År 1839 infördes en provisorisk portoreglering 

som innebar ett frankeringstvång på alla brev och ett avskaffande av fribrevsrätt och alla 

extraavgifter. Man utvecklade ett enhetligt brevportosystem där man betalade 4 pence (motsvarar ca 

50 öre) för högst ett halvt ounce, 8 pence för vikt mellan ett halvt ounce till ett ounce och ytterligare 

8 pence för varje nytt ounce. Man fick dock snabbt justera dessa till synes höga priser till en penny 

per halvt ounce. Denna revolution ökade brevförsändelser i Storbritannien markant då det år 1841 

sändes tre gånger så många brev med posten som 1839 och sedan under tio år hade brevförsändelser 

sjudubblats. Detta skapade emellertid stor belastning hos postpersonalen vilket gjorde att man, efter 

Hills idéer, började tala om ”stamped covers”, ”förhandsstämplade” eller ”frankerade” kuvert. Efter 

detta, i maj 1840 i Storbritannien, utkom det allra första frimärket som föreställde Drottning 

Victoria.10 Det kallades för Penny Black och var gummerat men inte perforerat. Utgåvan gjordes på 

ark med 240 frimärksbilder per ark och man skapade 283 992 ark vilket innebar att man utgav 

68 158 080 frimärken av Penny Black.11  

 

3.2 Sverige 

I Sverige kom det första frimärket ut den 1 juli 1855 och föreställde det lilla riksvapnet. Frimärket 

skapades av Pher Ambjörn Sparre och var av fem valörer skilling banco. Under denna tid hade inte 

öresreformering genomförts och man använde istället skilling banco där en skilling banco 

motsvarade 3⅛ öre. Det första frimärket gavs ut i fem valörer skilling banco, 3, 4, 6, 8 och 24. 4, 8 

                                                 
9  Ibid. s. 62 
10 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 62-63 
11 郵政博物館 (Yūsei hakubutsukan) (Japans postmuseum) 博物館ノート (Hakubutsukan nōto) (Anteckningar av 

museum) 世界最初の郵便切手 (Sekai saisho no yūbin kitte) (Världens första frimärke). 

http://www.postalmuseum.jp/column/collection/first-stamp.html (Hämtad 2016-05-14) 

http://www.postalmuseum.jp/column/collection/first-stamp.html
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och 24 skilling banco-frimärkena användes i första hand till att enskilt eller tillsammans betala 

portot för brev inrikes. 4 skilling banco var enkelportot och det användes för brev under 1 ¼ lod, 

vilket motsvarar cirka 17 gram. Dessa frimärken var av ett modernare slag då de var perforerade 

vilket Penny Black som sagt inte var. Sparre var personen bakom perforeringen vid den här tiden 

och han uppfann en ny perforeringsmaskin och den så kallade arkperforeringen som perforerade tio 

frimärksrader i frimärkskartan samtidigt. Perforeringen som användes i England från 1854 som 

kallades kamperforering gjorde endast ett nedslag för varje frimärksrad och var därmed inte alls lika 

effektiv som Sparres metod.12 Perforeringens syfte var att göra det enkelt att vid användning av 

frimärken riva loss frimärkena som oftast satt ihop i varandra. Innan det infördes var man tvungen 

att klippa isär frimärkena och det förekom ibland att man av misstag klippte bort en bit av motivet.13 

Perforeringen på dessa första utgivna frimärken var 14 i tandning och märktes med vattenmärke typ 

I i hörnen.14 Vattenmärke typ I användes på från den första frimärksutgåvan år 1855 fram till 1872 

och beskrivs enligt följande: ”Typ I, som även utmärker skilling-märkenas papper, är ett 

marginalvattenmärke med krönta ornament i de fyra arkhörnen samt med två parallella 

vattenmärkslinjer i marginalerna mellan dessa.”15 Samtliga av skilling banco-frimärkena var 

handgjorda på ett gråaktigt och träfritt lumppapper.16  

I boken Svensk Posthistoria skriven av Ernst Grape citeras en beskrivning av de allra första 

svenska frimärkena enligt följande: 

 

De skola äga omkring en tums höjd och ⅞ tums bredd, vara försedda med 

konstsvarvning, innefattande svenska vapen tre kronor med kunglig krona 

över, i den övre kanten ’Sverige’, på sidorna ’Frimärke’, på nedre kanten och i 

hörnen valören samt runt omkring taggade.17  

 

Frimärket skulle vid denna tid sättas på brevets övre vänstra hörn. Det var även viktigt att använda 

frimärken makulerades med en namn- och datumstämpel. 

År 1858 ersattes skilling banco-valörerna med öre i samband med valutareformen från 

skilling banco till riksdaler och öre riksmynt. 4 skilling banco blev 12 öre, 8 skilling banco 24 öre 

osv. Totalt sett infördes frimärken med valörerna 5 öre, 9 öre, 12 öre, 24 öre, 30 öre och 50 öre.  

Det nya enkelportot (1 ¼ lod), som motsvarade 17 gram, blev alltså 12 öre istället för 4 skilling 

                                                 
12 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 83, 88 
13 Förbundet Sveriges Frimärksungdom, Del 15. Om tandning. http://www.sfu.se/frim%C3%A4rksskolan-del-15.html 

(Hämtad 2016-05-20) 
14 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946. s. 15, 19 
15 Stavenow, Bo Erik & Millhagen, Bo (red.), Svensk frimärksfakta. 2, Frankotecken 1855-1891, vapenfrimärken, 1, 

   Vapentyp i örevalörer 1858-1872, Sveriges filatelist-förb., Boden, 1995, s. 14 
16 Fischerström, Iwan W., Posten: strövtåg i postväsendets och frimärkenas historia från antiken, medeltiden och våra 

   dagar, Bok och bild, Stockholm, 1970, s. 109 
17 Grape, Ernst, Svensk posthistoria: berättad för postens folk, Postverkets undervisningsanstalt, Stockholm, 1941 

   s. 68-69 

http://www.sfu.se/frim%C3%A4rksskolan-del-15.html
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banco. Valörerna 30 och 50 öre skulle i första hand användas till både slutna och öppna 

rekommendationsbrev där den förstnämndas avgift var 35 öre och den sistnämnda 50 öre.18 

Samtliga frimärken var 14 tandade i perforering och var likt skilling banco-frimärkena gjorda på det 

gråaktiga träfria lumppapperet. Tjockleken på papperet varierade mellan 0,06 millimeter till 0,12 

millimeter, dock användes det medeltjocka papperet (0,06 millimeter – 0,09 millimeter) mest. 

Frimärkenas mått var 17x20 millimeter, men de hade en minimal variation på ungefär en tiondels 

millimeter. Detta mått var ungefär en millimeter mindre än skilling banco-frimärkena, både på 

höjden och på bredden.19   

Inom Sveriges postutveckling har enkelportot ändrats ett flertal gånger. Huvudredaktören för 

Svensk Filatelistisk Tidskrift Sven Åkerstedt listar det svenska enkelportot genom tiderna enligt 

följande: 

 

Före den 1 juli 1855: Varierande efter vägsträcka. 

Den 1 juli 1855: 4 skilling banco. 

Den 1 juli 1858: 12 öre. 

Den 1 januari 1885: 10 öre. 

Den 1 juni 1918: 12 öre. 

Den 1 juli 1919: 15 öre. 

Den 1 juli 1920: 20 öre. 

Den 1 oktober 1922: 15 öre. 

Den 1 april 1942: 20 öre. 

Den 1 juni 1951: 25 öre. 

Den 1 juni 1957: 30 öre.20 

 

I början var det privata frimärkstryckare som skötte framställningen av frimärken. Dessa var 

Sparres (Pehr Ambjörn Sparre) tryckeri från 1855 fram till 1871 och sedan Bagges (Jonas Bagge) 

sedeltryckeri fram till 1920. Därefter tog Posten över.21 

Under år 1862 kom en ny serie kallad De liggande lejonen ut i valören 3 öre och fyra år 

senare utkom ytterligare två frimärken i samma serie med valörerna 17 öre och 20 öre. Denna serie 

kom ut senare än tänkt och därför hade det tidigare skapats ett provisoriskt frimärke som ersatte 

denna serie. Frimärkena var efter ovannämnd ordning i färgerna brun, violett och röd.22 Ett 

                                                 
18 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 89 
19 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946., Sveriges filatelist-fören., Stockholm. 1946. s. 35 
20 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 89-90 
21 Bäckström Pia, Larsson Marianne, Sylwan Björn, Märkvärdigt!, Graphium Västra Aros, Västerås, 2000. s. 43 
22 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 281 
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provisoriskt frimärke är det som tillfälligt framställs i väntan på de tillämnade frimärkena. Dessa 

framställs oftast vid påtryck av ändrad valör eller annan text. Det kan även hända att man har brist 

på frimärkspapper och därför trycks provisoriska frimärken på annat sätt.23 Materialet som de 

liggande lejonen var gjorda av var likt tidigare emissioner det handgjorda och träfria lumppapper 

som kom från Riksbankens pappersbruk i Tumba. Man hade även vattenmärke typ I i hörnen för att 

förhindra förfalskning av frimärkena.24 De sista tre upplagorna av de liggande lejonen som utkom 

år 1872 var dock gjorda på ett gulaktigt slätt papper som började användas vid framställning av 

frimärken och hade en vattenmärkning av typ II.25 Det var även vid denna tidpunkt som man 

ändrade viktsystemet från lod till ort, där en ort motsvarade dagens 4,25 gram. Enkelportot var dock 

fortfarande 12 öre men gränsen för enkelportot kallades för 4 ort (17 gram) istället för 1 ¼ lod (17 

gram). Med andra ord ändrades inte priset på enkelportot utan endast viktens benämning.26 

År 1872 utgavs nya frimärken i nio olika valörer, 3 öre, 5 öre, 6 öre, 12 öre, 20 öre, 24 öre, 30 

öre, 50 öre samt 1 riksdaler som samtliga var 14-tandade. Bland dessa var 6 öre och 1 riksdaler två 

nya valörer inom frimärken där den förstnämnda skulle användas till korsbandsporto och den andra 

till paketporto. På dessa frimärken graverades en särskild stålstämpel där matrisen av stålstämpeln 

tillverkades på de galvaniskt gjorda tryckplåtarna. Dessa sorters tryckplåtar användes även vid 

framställning av de tidigare öresfrimärkena. Frimärkena var gjorda på det gulaktiga, släta papperet 

och även på det gråaktiga träfria lumppapperet. År 1877 utgavs en ny upplaga frimärken av samma 

valörer som utkom 1872 men med ytterligare en valör, 4 öre, som kom att användas till det 

nedsänkta korsbandsportot.27 Korsbandsförsändelser är försändelser av trycksaker, affärshandlingar 

och varuprov, men är idag inte längre en officiell beteckning.28 Frimärkena var 13-tandade i 

perforeringen eftersom man vid det här laget började använda en ny perforeringsmaskin då man 

med tiden insett att 14-tandningen var bristfällig och att sammanhanget mellan frimärksraderna var 

dåligt.29 De 13-tandade frimärkena användes fram till 1886 då de istället ersattes av den så kallade 

posthornsgruppen. Posthornsgruppen var av nio valörer, 2 öre, 3 öre, 4 öre, 5 öre, 6 öre, 20 öre, 30 

öre, 50 öre och valören som ersatte 1 riksdaler, 1 krona. Notera att vid denna utgivning tog man bort 

valörerna 12 öre och 24 öre eftersom enkelportot år 1885 sänkts från 12 öre till 10 öre. 

Posthornsgruppens frimärken var gjorda på det gulaktiga släta papperet och även ibland ett tjockt 

och kartongliknande papper med en perforering av 14 i tandning. Samtliga av dessa ringtypmärken 

                                                 
23 Ibid. s. 147 
24 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946. s. 15 
25 Sveriges frankotecken: handbok, Sveriges filatelist-förb., Lagerblads, Karlhamn, 1962, s. Lejonmärken (13) 
26 Billgren, Jan & Andersson, Sören (red.), Filatelihandboken. D:2, Svensk posthistoria 1855-1925, [Sören Andersson 

   & Co] [distributör], [Stockholm], 1996 s. 19 
27 Sveriges frankotecken: handbok, s. Ringtyp (6) 
28 NE.se, Nationalencyklopedin, Malmö, 2000. http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/korsband 

(Hämtad 2016-06-10) 
29 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946. s. 19 

http://www.ne.se.ezp.sub.su.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/korsband
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som utkom under åren 1872 – 1891 hade måtten 17 till 17,5 millimeter i bredd och ungefär 19,6 till 

20 millimeter i höjd. År 1885 lät man frimärksleverantören själv tillverka lämpligt papper som 

sedan skulle kontrolleras av postverket med ett posthorn på baksidan och därmed uppkom 

posthornsgruppen. Detta sorts papper var mestadels importerat och maskintillverkat. Samtliga av 

dessa frimärken utfärdade under tidsperioden 1872 – 1885 kallades ringtypsmärken eftersom 

frimärkets mittpunkt utgjordes av en ring.30  

Under samma tid som ringtypsmärkena utkom utgavs de så kallade tjänstefrimärkena. Dessa 

används av tjänstemän eller andra personer eller samfund som hade rätt att frankera 

postförsändelser med denna typ av frimärke. Avsändaren och mottagaren kvitterar ut antalet 

tjänstefrimärken som behövs och får sedan en årslikvid av Postverket eller av något annat statligt 

företag beroende på land. Det kan även förekomma små detaljskillnader från land till land gällande 

tjänstefrimärken.31 I boken Tjänstefrimärken i stort format 1874 – 1910 skriven av Mats 

Gustafsson citeras en beskrivning på hur tjänstefrimärken och tjänstebrevkort ska tillhandahållas 

enligt följande:  

 

Tjenstefrimärken och tjenstebrefkort skola å alla postkontor, postexpeditioner 

och poststationer på reqvisition från myndighet eller embets- eller tjensteman, 

som är behörig att sådana frimärken och brefkort begagna, tillhandahålles mot 

kontant betalning, hvarå rabatt dock icke medgifves; och ska öfver sålunda 

inköpta tjenstefrimärken eller tjenstebrefkort qvitto afgiftsfritt meddelas.32  

 

Valörerna på tjänstefrimärkena var samma som ringtypsmärkena 1872 och likt dem släpptes även 

ett tjänstefrimärke i valör 4 öre 1877 och 12 öre ersattes med 10 öre 1885.  

Det första porträttfrimärket i Sverige kom ut 1885 och föreställde den dåvarande svenska 

kungen Oscar II i profil och var i valören 10 öre. Man hade dock på 1860-talet talat om att skapa ett 

porträttfrimärke av Carl XV, men som inte blev av. Första året trycktes frimärket av Oscar II av 

Riksbankens pappersbruk i Tumba med en vattenmärkning av typ III men sedan från 24 februari 

1886 i tyskt maskingjort papper med en 13-tandning i perforering och med posthornet på baksidan 

som kontrollmärkning från Postverket.33 Det var även vid den här tidpunkten då enkelportot 

sänktes från 12 öre till 10 öre.34 Sedan år 1891 trycktes även Oscar II- frimärkena i koppartryck i 

valörerna 5 öre, 10 öre och 20 öre som både komponerats och graverats av gravören Max 

Mirowsky.35 Poststyrelsen beslutade sedan att även övriga valörer av Oscar II-frimärken skulle 

                                                 
30 Sveriges frankotecken: handbok. s. Ringtyp (6-8) 
31 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 149 
32 Gustafsson, Mats (red.), Filatelihandboken. A:2, Tjänstefrimärken i stort format 1874-1910, Sveriges filatelist-förb.,  

   Lidingö, 1991 s. 8 
33 Sveriges frankotecken: handbok. s. Oscar II boktryck (1,5-7) 
34 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 284 
35 Handbok över Sveriges frankotecken 1855-1946. s. 72 
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tillverkas i koppartryck. Vid införandet av koppartryckta frimärken ändrade man det opraktiska 

systemet med att göra kontrollmärken på baksidan av frimärkspapperet med att istället låta 

vattenmärket vara ett bevis för att papperet var användbart vid framställning av frimärken. 

Vattenmärket skulle utgöra en krona på varje frimärke och i de fyra hörnen på varje ark av 100 

frimärken skulle texten ”KONGL POSTVERKET” förses, som kom att kallas marginalvattenmärke. 

Jonas Bagge, som på denna tid skötte framställningen av frimärken, tog ansvar för att tillhandahålla 

denna typ av papper. Det nya papperet var maskingjort och kom att tillverkas på Klippans 

pappersbruk och var gjort av 50% cellulosa och 50% bomullslump. Leveransen från Klippan till 

Bagge var i helark som var ämnad till tryckning av 200 frimärken per ark. Färgen på papperet 

varierade från vitt till gul- eller gråaktigt beroende på gummeringen. Tjockleken var ungefär 0,085 

millimeter men kunde ibland vara lite tunnare och i vissa fall en aning tjockare. Perforeringen på 

detta papper var 13-tandade och gjordes av olika verktyg från olika leverantörer som till exempel 

F.F Lundell och C. L. Holm. Det förekom även operforerade koppartryckta Oscar II-frimärken i 

samtliga utkomna valörer. I vissa fall har man av misstag låtit dessa typer av frimärken passera 

kontrollen och sålts till allmänheten och år 1909 då ytterligare samma typ av misstag begåtts gjorde 

Poststyrelsen en grundlig undersökning i postverket för att förhindra fler utgåvor av operforerade 

exemplar.36 

Det var inte förrän 1903 som det första svenska bildfrimärket utgavs. Det föreställde det då 

nybyggda Centralposthuset i Stockholm och var i valören 5 kronor och var ritad av arkitekten 

Ferdinand Boberg.37 Frimärksmaterialet var likadant papper från Klippans pappersbruk som 

användes till Oscar II:s porträttfrimärken med en krona som vattenmärke och ”KONGL 

POSTVERKET” som marginalvattenmärke. Skillnaden mellan bildfrimärket och de tidigare 

koppartryckta porträttfrimärkena var, förutom motivet, försett med ett vattenmärke föreställande en 

romersk femma i det övre högra hörnet på bildfrimärket. Måtten på frimärket var 33,5 millimeter i 

höjd och 21 millimeter i bredd, det vill säga ett avlångt frimärke. Perforeringen var 13 i tandning.38  

Senare år 1907, då Gustav V efterträdde Oscar II, var det tänkt att nya frimärken skulle 

utfärdas men på grund av förseningar utkom den första porträttbilden på den nya kungen år 1910 

istället, som kom att kallas medaljongtypen av frimärkssamlarna. Frimärket var av valören 10 öre 

och året senare utkom ytterligare frimärken av medaljongtypen, i valörerna 5 öre, 15 öre, 20 öre, 25 

öre, 30 öre och 35 öre. Samtliga av dessa frimärken var gjorda av papper från Klippans pappersbruk 

med vattenmärket ”KUNGL POSTVERKET”. Perforeringen varierade mellan 13 och 13½ i 

                                                 
36 Sveriges frankotecken: handbok. s. Oscar II koppartryck (7-8) 
37 Bäckström, Larsson, Sylwan, Märkvärdigt!: om frimärken, vykort och samlande. s. 43 
38 Sveriges frankotecken: handbok. s. Posthuset, 5 kr (1-2) 



13 

 

tandning eftersom man använde sig utav olika sorters perforeringsmaskiner.39  

 

3.3 Japan 

Innan man börjar tala om den första frimärksutgåvan i Japan är det viktigt att poängtera att man 

inom landet har använt sig av inofficiella frimärken vid bärandet av brev mellan budfirmor. Man 

hade använt sig av olika frimärken beroende på avståndet till mottagaren. Man har även hittat ett 

inofficiellt frimärke som skapats från en utländsk firma i Nagasaki år 1870. Dock vet man inte 

anledningen till att detta frimärke utkom.40  

Då Japan år 1868, under den så kallade Meijirestaurationen, moderniserades och därmed 

ökade sitt kontaktnät med omvärlden markant, utvecklades även postsystemet i landet.41 En 

regelbunden budtjänstgöring mellan Tokyo och Kyoto startades något som var början på det 

nuvarande postsystemet i Japan. Regeringen tog upp problemen med det gamla postsystemet enligt 

följande: 

 

The public recognize the great importance of the establishment of a regular 

postal system in this country. Up to the present time messages and letters are 

still entrusted to private messengers or carriers, and heavy fees are charged for 

them. This cause the public to regret the want of arrangements for facilitating 

the means of communication. If, at the present time, the Government would 

organize a postal system and thus facilitate communications both for the 

public and for private individuals, it would be greatly conducive to the public 

benefit.42 

 

Efter detta, i april 1871, kom den första officiella utgåvan av frimärken i Japan, som var en 

samling av fyra olika sorter. Utgåvan var av valörerna 48 mon, 100 mon, 200 mon och 500 mon som 

kom att användas i det nya postsystemet med den förbetalda tjänsten. Motivet föreställde två drakar 

som var vända mot varandra med värdet av frimärket skrivet med kanji (kinesiska skrivtecken) i 

mitten. Formen på frimärkena var kvadratiska där varje sida var 19,5 millimeter.43 Frimärkena 

framställdes av Maejima Hisoka (1835 – 1919) som sågs som ”Herren av det japanska 

postsystemet”.44 Det var även tack vare honom som den japanska regeringen ingått arrangemang 

                                                 
39 Åkerstedt, Frimärkets bok: från postens ursprung till vår tids filateli. s. 285-288 
40 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies. s. 143 
41 National Postal Museum, Smithsonian Institution, Washington DC, http://arago.si.edu/category_2035059.html 

(Hämtad 2016-05-19) 
42 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies. s. 17-18 
43 郵政博物館 (Yūsei hakubutsukan) (Japans postmuseum) 展示解説ｼｰﾄ貴重資料ｼﾘｰｽﾞ(Tenji kaisetsu shīto kichō 

shiryō shirīzu) (Kommentar av utställning från serien av värdefullt material) No.2. 

http://www.postalmuseum.jp/publication/description/docs/kaisetsu_ryumon.pdf (Hämtad 2016-04-26) 
44 郵政博物館 (Yūsei Hakubutsukan) (Japans postmuseum) 展示解説ｼｰﾄ貴重資料ｼﾘｰｽﾞ(Tenji kaisetsu shīto kichō 

shiryō shirīzu) (Kommentar av utställning från serien av värdefullt material) No.5 Hämtad från: 

http://www.postalmuseum.jp/publication/description/docs/kaisetsu_maejima.pdf (Hämtad 2016-04-26) 

http://arago.si.edu/category_2035059.html
http://www.postalmuseum.jp/publication/description/docs/kaisetsu_ryumon.pdf
http://www.postalmuseum.jp/publication/description/docs/kaisetsu_maejima.pdf
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inom posten med USA, England och Frankrike.45 Ramen på frimärkena, det vill säga designen 

längs kanterna, var av den grekiska typen som användes universellt och som symboliserade lycka. 

Samtliga av dessa frimärken hade varken gummering eller perforering.46 Man hade inte heller 

någon vattenmärkning, utan den infördes så sent som år 1913 då incidenter med förfalskning 

inträffade.47 Materialet var av ett vävt inhemskt (japanskt) papper som till största delen var tunt och 

mjukt. De japanska pappren var av tre olika sorter; mashi, hishi och kobushi. Dessa papper var i 

ovannämnd ordning gjorda av lumppapper med hampfibrer, från växterna gampi och kozo.48 De 

ovannämnda frimärkena och det nya postsystemet började användas i prefekturerna Tokyo, Kyoto 

och Osaka. Ett år senare i juli och augusti år 1872 expanderade den japanska postindustrin och fem 

stora postkontor öppnades i prefekturerna Yokohama, Kobe, Nagasaki, Hakodate och Niigata. 

Samtliga postkontor där var under kontroll av den lokala regeringen som hade varsin Ekiteigakari 

(Ämbete som är ansvarig för posten) som fanns i de fem nämnda prefekturerna.49 

När Japan ändrade valutasystem i februari 1872 gjorde man även fyra nya sorters frimärken 

med valörerna ½ sen, 1 sen, 2 sen och 5 sen. 100 sen motsvarar 1 japansk yen, som är den 

nuvarande valutan i landet.50 Dessa sorter var de första japanska frimärkena med perforation och 

gummering och som till mestadels var gjorda på hårt vävt papper som användes i mitten av 1872 

fram till december år 1874. Perforeringen var varierande mellan 9 till 11½ i tandning. Anledningen 

till att perforeringen varierade var för att man använde sig utav olika sorters perforeringsmaskiner.51 

I juli samma år byttes sedan 1 sen- och 2 sen-frimärkena ut mot nya frimärken i samma valör 

eftersom de tidigare utgåvorna hade blivit slitna. Till skillnad från de fyra första sorterna var inte 

dessa frimärken kvadratformade utan avlånga. Dessa utgåvor var gjorda på både vävt och det så 

kallade ”laid paper” (strimmigt papper) av den hårdare typen. Perforeringen varierade mellan 9½ 

till 13 i tandning.52 I september samma år utkom frimärken i valörerna ½ sen, 10 sen, 20 sen och 30 

sen samt en 4 sen i april året efter. Man behövde de höga valörerna eftersom kostnaden av 

försändelser varierade beroende på avstånd. Dessa utfärdade frimärken var, precis som de tidigare 

frimärkena, väldigt enkla och inte av den bästa kvalitéten. När det gäller de fyra valörerna som 

                                                 
45 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies. s. 19 
46 Yamamoto Yokichi, Japanese Postage Stamps, Postmuseum, Stockholm, 1950, s. 16-18 
47 お札と切手の博物館 (Osatsu to kitte no hakubutsukan) (Sedel- och frimärksmuseum), お札と切手の博物館ﾆｭｰｽ 

(Osatsu to kitte no hakubutsukan nyūsu) (Sedel- och frimärksmuseets nyheter). Vol 34, 2014-07-01, 

http://www.npb.go.jp/ja/museum/publication/pdf/news34.pdf s. 5, (Hämtad 2016-04-28) 
48 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies s. 71, 75 
49 Department of Communications Tokyo, A Short History of Posts in Japan, Postmuseum Stockholm, 1935, 

   s. 11-15, 24 
50 造幣局 (Zōheikyoku) (Japans myntort), 造幣局のあゆみ (Zōheikyoku no ayumi) (Historia av Japans myntort) 改

訂版 (Kaichōban) (Reviderad version), 2010-07-15, 

  http://www.mint.go.jp/wp-content/uploads/2013/02/ayumi.pdf s. 34, (Hämtad 2016-04-28) 
51 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 76, 83, 166-173 
52 Ibid. s. 181-184, 193 

http://www.npb.go.jp/ja/museum/publication/pdf/news34.pdf
http://www.mint.go.jp/wp-content/uploads/2013/02/ayumi.pdf
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utkom i september var materialet till största delen av hårt japanskt vävt papper och perforeringen 

varierade mellan 9½ till 12½ i tandning. 4 sen-frimärkena gjordes på hårt japanskt papper med 

räfflat utseende men den utgåvan som kom ut i februari 1874 var gjorda på ett utländskt vävt papper 

och perforeringen varierade mellan 10½ till 13 i tandning.53 Det var vid den här tidpunkten man 

började använda utländskt material av högre kvalité vid framställning av frimärken. Detta utländska 

papper var slätt och finkornigt som till början var vitt men gulnade efter en viss användningstid. 

Frimärkena ersattes med nya frimärken av samma valörer men gjorda på det europeiska papperet. I 

samband med detta började man använda sig av skrivtecken från det japanska skrivsystemet 

katakana på frimärkena. Anledningen till det tillagda skrivtecknet var för att ha koll på kvantiteten 

av respektive frimärke. Året efter, år 1875, utfärdades tre nya frimärken med valörerna 12 sen, 15 

sen och 45 sen som skulle användas till försändelser till utlandet.54 Samtliga av 12 sen och 45 sen 

valörerna var gjorda på utländskt vävt papper medan 15 sen-frimärkena var gjorda på både det 

sistnämnda materialet men även på papper med räfflande utseende gjort av elfenben som är ett 

relativt tunt papper med en blåaktig färg. De frimärken utfärdade med dessa tre valörer hade en 

perforering varierande mellan 9½ till 13 i tandning.55 Det var även vid den här tidpunkten som 

man, utan mellanhand, kunde skicka post till USA.56 Dessa brev med utländsk mottagare hade man 

sedan 1872 kunnat skicka från den internationella avdelningen på postkontoren i Yokohama, Kobe 

och Nagasaki.57 

I mars 1875 lade man fram ett förslag om att tillverka frimärken med en gravering av porträtt 

på inhemska ”hjältar”. Dock gick förslaget inte igenom då man inte fick ett godkännande från 

Japans regeringschef. Man startade även vid den här tidpunkten en kontakt med Shanghai via 

postkontoret i Yokohama i form av brevväxling genom ångfartyg. Tack vare detta öppnades året 

efter i april ett kejserligt postkontor i Shanghai tillsammans med postbyråer i, Zhifu, Hankou, 

Fuzhou, Ningbo, Niuzhuang, Tianjin, Zhenjiang och Jiujiang.58 

I maj 1876 infördes ett nytt sätt att framställa frimärken på. Tidigare hade man använt sig av 

gravören Matsuda-Atsutomos metod att handgravera frimärkena men på grund av den ökade 

efterfrågan av frimärken i landet var denna metod inte längre användbar utan istället började man 

använda sig av den italienske experten Edoardo Chiossones framställningsmetod, som innebar en 

elektrolys-variant som även används idag.59 Elektrolys-framställningsprocessen innebär gravering 

på det så kallade taille douce, som på svenska översätts till intaglio. Genom att låta formgivningen 

                                                 
53 Ibid. s. 200, 203-207, 213 
54 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 20, 26-28 
55 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 294-299 
56 Department of Communications Tokyo, A Short History of Posts in Japan s. 79 
57 Ibid s. 16 
58 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 20 
59 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 32 
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avbildas under ytan av tryckplåten med antingen gravering eller etsning och sedan fylla tryckplåten 

med bläck, kan man överföra det aktuella motivet till ett papper som sedan kommer vara materialet 

för det tänkta frimärket.60 Chiossone var anställd på den japanska sedelframställningsbyrån och 

visade hur man kunde framställa frimärken med en reducerad typografi. Nackdelen med denna 

metod var dock att frimärkena förlorade en del av sin artistiska charm då handgraveringen 

avskaffades helt. Frimärket med valören 5 rin (1/2 sen) var det allra första frimärket som trycktes 

med hjälp av den nya metoden. Formgivningen bestod av en oval cirkel i mitten och ovanför den 

var det skrivet 大日本帝國郵便 (Dai Nippon Teikoku Yūbin) och i den undre delen den engelska 

översättningen ”IMPERIAL JAPANESE POST” [Japansk kejserlig post]. Denna typ av märkning 

kom att användas på samtliga japanska frimärken vid den här tidpunkten.61 5 rin-frimärket var gjort 

både på det vanliga vävda utländska papperet och på det så kallade frosted foreign wove paper som 

är en mycket tjock variant med en blåaktig färg. Perforeringen var på det vanliga utländska vävda 

pappret 11 i tandning och på det sistnämna materialet mellan 8½ och 13½ i tandning.62 I november 

samma år utökade man kommunikationen med Korea genom att öppna ett postkontor i staden 

Busan, som var den första koreanska staden som tillät invandring. Det tog dock betydligt längre tid 

för Koreas huvudstad Seoul att öppna upp sig för utlänningar. Tolv år efter invigningen av 

postkontoret i Busan, år 1888, var japanerna tillåtna att öppna ett postkontor i Seoul.63  

Mellan åren 1876 – 1878 tillverkades samtliga frimärken med elektrolys-

framställningsprocessen och alla hade en oval cirkel i mitten som föreställde formen av en koban, 

som var det mynt som användes under Tokugawa perioden (1603 – 1868). Därför kom denna serie 

av frimärken att kallas koban-serien.64 I februari 1877 gick Japan med i The Convention of the 

Universal Postal Union (Det Universella Postunionskonventet) vilket innebar en regelbunden 

brevväxling mellan medlemsländerna. I november 1877 utkom därför ett nytt frimärke med valören 

8 sen till användning av postförsändelser till utlandet.65 Det var gjort på utländskt vävt papper med 

en perforation varierande mellan 8½ till 13½ i tandning.66 

År 1888 började man använda frimärken som medel för att betala även telegrafiska kostnader. 

Tidigare år 1885, då ett nytt Ekiteigakari startades; Department of Communications 

(Kommunikationsdepartementet), hade man utvecklat en speciell stämpel för de telegrafiska 

tjänsterna men detta togs bort och istället gavs frimärken en bredare funktion. Detta finns kvar än 

                                                 
60 Bridger, F, Robert, Intaglio printing ink and method of emplying the same. 1981. Publicerad 30 aug 1983, Hämtad 

från: https://www.google.com/patents/US4401470  
61 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 13-14, 32 
62 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 79, 341 
63 Zirkle, K. Helen, Philatelic Handbook for Korea, 1884-1905, The Collectors Club, New York, 1970. s. 69-70 
64 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 33 
65 Ibid. s. 37 
66 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 348 

https://www.google.com/patents/US4401470
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idag och frimärket har till och med fått fler användningsområden än bara som betalning av portot. 

Det används även som en betalning av avgifter på telefon, försäkringar samt kostnader hos 

Postsparbanken.67  

År 1894 infördes en ny grupp av frimärken som kom att kallas Commemorative Stamps 

(Minnesfrimärken). Det första minnesfrimärket släpptes för att fira The Silver Wedding 

(Silverbröllopet) av Kejsar Meiji med gemål. Sedan dess har bland annat. år 1919, ett frimärke med 

freden från Första Världskriget som motiv utfärdats.68 Minnesfrimärket för Silverbröllopet släpptes 

i valörerna 2 sen och 5 sen gjorda av det utländska vävda pappret med en perforering varierande 

mellan 11½ till 13½ i tandning. Två år senare, år 1896, kom de första porträttfrimärkena som var 

minnesfrimärken av Prins Arisugawa Torihito och Prins Kitashirakawa Yoshihisa som levde under 

den Sino-japanska konflikten. Valörerna på dessa frimärken var 2 sen och 5 sen med en perforering 

varierande mellan 11½ till 13 i tandning. Materialet som frimärkena var gjorda av var av det 

utländska vävda papperet. Arisugawa (1835 – 1895) hade blivit utvald till sosai under den kejserliga 

restorationen. Titeln sosai innebar en roll som var likvärdig en premiärministers position. Han 

befallde armén att undertrycka de sista anhängarna av shogunatet och det var därmed ett försök till 

ett nedtystande av samurajernas revolt mot den kejserliga regeringen. Kitashirakawa (1847 – 1895) 

var son till prins Fushimi Kuniie och var chef över templen i Nikko och Ueno. Han var sedan 

general för armén som krigade i den Sino-japanska konflikten.69 

Engelsmannen Douglas Frewer presenterar i artikeln ”Japanese postage stamps as social 

agents: some anthropological perspectives”, som är hämtad ur tidskriften Japan Forum, bland annat 

hur tillverkningsprocessen av de japanska frimärkena går till och vad de har för inflytande på det 

japanska samhället.70 Enligt hans beskrivning är de japanska frimärkena indelade i tre huvudsakliga 

kategorier. Den första gruppen är av allmänheten regelbundet använda frimärken med olika värden 

och motiv på. Den andra gruppen finns bara under en begränsad tid vid speciella högtider som till 

exempel nyår. På nyår skickar majoriteten av det japanska folket nyårskort där man använder dessa 

specialdesignade nyårsfrimärken. Den sista gruppen är de minnesfrimärken som kom ut 1894 som 

hedrar en plats, person eller en högtid. Dessa frimärken väljs ut varje år och är bara tillgängliga 

under en viss period. Det trycks färre antal av minnesfrimärken; ungefär 20 miljoner per frimärke, 

till skillnad från de 50 miljoner som trycks av den andra gruppen samt det obegränsade antalet 

frimärken av den första gruppen. Han förklarar även att av alla Japans frimärksutgåvor har det 

aldrig förekommit ett anarkistiskt motiv av det japanska avantgardet. Man har istället fokuserat på 

                                                 
67 Department of Communications Tokyo, A Short History of Posts in Japan, s. 67-68, 70 
68 Ministry of Posts and Telecommunications, Japan and Her Postal Service, Postmuseum Stockholm, 1992, s. 42 
69 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 365-366 
70 Frewer, Charles, Terrington, Douglas, Japanese postage stamps as social agents: some anthropological 

   perspectives, Japan Forum, 2002, s. 9 

   http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09555800120109005#.VtHPjPnhDIU (Hämtad 2016-03-05) 

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/09555800120109005#.VtHPjPnhDIU
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att framhäva traditionella konstnärer eller fotografier med olika symboler. Frewer presenterar även 

en lista över vilka riktlinjer dagens Ekiteigakari (Ministry of Posts and Telecommunications 

[MOPT]) använder sig av vid framställning av minnesfrimärken. Frewer tar upp sju riktlinjer citerat 

enligt följande:  

 

1. record nationally important events which (MOPT believe) people should 

remember; 

2. deepen international friendship and understanding; 

3. enhance tourism and industry by recording Japan’s traditional culture, local 

activities and natural beauty; 

4. honour persons who have contributed to Japan’s culture and academic 

learning; 

5. support campaigns in Japan and internationally which are important (in the 

estimation of MOPT); 

6. record significant (in the opinion of MOPT) Japanese historical events; 

7. support letter writing and improve interest in and understanding of stamps.71 

 

Han poängterar även att inom denna kategori förekom aldrig frimärken som föreställde levande 

personer och kontroversiella problem eller religiösa, politiska och industriella motiv, för att undvika 

konflikter av kontroversiella åsikter. 

Senare år 1899 ändrades formgivningen av frimärkena eftersom den blivit omodern. Man 

hade bland annat tagit bort den engelska märkningen av nationaliteten på frimärkena och motiven 

var mer detaljerade men mindre slående än den tidigare varianten. I samband med denna ändring 

släppte man även tre nya frimärken med valörerna 2, 4 och 10 sen som kom att användas till 

utländska brevförsändelser.72 Dessa frimärken utkom i en perforering varierande mellan 11½ till 

13½ i tandning och var gjorda av ett vävt utländskt material.73 Efter kejsaren av Meijis död den 30 

juli 1912 blev Kejsar Taishō kejsaren av Japan och några månader senare ändrades formgivningen 

på alla reguljära frimärken (icke minnesfrimärken) till mer gammalmodiga motiv. I augusti 1913 

utkom två nya frimärken, med valörerna 1½ sen och 3 sen.74 Dessa var gjorda på det utländska 

vävda papperet och, på det nyligen införda, vävda granitpapperet. Perforeringen varierade mellan 

11½ till 13½ i tandning. Deras formgivning valdes ut bland 577 förslag som kommit in under en 

tävling som anordnades på en utställning på Tokyos postmuseum. Vinnaren var en anställd på 

                                                 
71 Ibid. s. 9 
72 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 39-40 
73 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s. 368 
74 Yamamoto, Japanese Postage Stamps, s. 45 
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graveringsbyrån vid namn Shokichi Tazawa.75  

 

4. Slutsats 

Innan den första officiella utgåvan av frimärken i Japan hade bland annat utländska firmor i landet 

använt sig av frimärken. I Sverige hade man dock full kontroll över sitt territorium och inga 

inofficiella frimärken användes i landet överhuvudtaget. 

Eftersom Japan inte moderniserats förrän under Meijirestaurationen år 1868, hamnade man 

efter i utvecklingen inom postväsendet jämfört med Sverige och många andra länder i Europa, och 

därmed infördes inte Sir Rowland Hills postsystem förrän en mängd andra länder redan haft det 

under flera års tid. Sverige utgav sitt första frimärke år 1855 och i Japan dröjde det fram till 1871 

innan det första officiella frimärket utkom. Det skiljde med andra ord 16 år mellan de första 

utgåvorna i länderna. Den första utgåvan i Sverige var perforerad medan perforation på frimärken 

infördes i Japan vid den första utgåvan av frimärken i valören sen år 1872. Japanerna var med andra 

ord snabba på att införa perforation med tanke på att den första officiella utgåvan av frimärken var 

året innan. I Japan använde man sig heller inte av vattenstämplar, utan det infördes så sent som år 

1913 medan man i Sverige använde sig av vattenstämplar från den första frimärksutgåvan år 1855. 

Det gemensamma med ländernas första frimärksutgåvor var det material som de var gjorda av. I 

Japan var visserligen den första utgåvan gjord på tre olika sorters papper men en av dem, mashi, var 

likt Sveriges gråaktiga träfria papper, gjort på lumpmassa.  

 År 1872 utkom de första perforerade frimärkena i Japan i den nya valören sen. Perforeringen 

i Japan har oftast, till skillnad från i Sverige, varierande tandning. Detta beror på, som tidigare 

nämnts, att man i Japan använde sig utav olika perforeringsmaskiner. I Sverige använde man sig 

endast av en sorts perforeringsmaskin fram till 1910 då Gustav V:s frimärken utgavs. 

 Fram till 1874 hade man använt sig utav papper med låg kvalité i Japan. Sedan importerades 

det finkorniga, släta, gula papperet som beskrivs som väldigt likt det gula släta papperet som 

användes i Sverige från 1872. Vid ungefär samma tidpunkt har man alltså använt sig utav liknande 

papper vid framställning av frimärken. År 1891 började Sverige istället använda sig av det 

maskingtillverkade papperet som framställdes av Klippans pappersbruk, medan man i Japan 

fortsatte att använda det gula släta papperet fram till 1913 då man började använda granitpapper 

istället. 

Det första porträttfrimärket utgavs i Japan år 1896 och föreställde de japanska prinsarna 

Arisugawa Taruhito och Kitashirakawa Yoshihisa som gått bort året innan. Detta blev alltså 

samtidigt ett minnesfrimärke. Porträttfrimärkena på Oscar II utgavs 11 år tidigare år 1885. Till 

                                                 
75 Woodward, The Postage Stamps of Japan and Dependencies, s.395 
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skillnad från det första japanska porträttfrimärket var personen på motivet levande vid 

utgivningsdatumet och även kung. I Japan undvek man att använda sig av kejsarens porträtt på 

frimärken för att undvika konflikter av kontroversiella åsikter. 

Sammanfattningsvis låg Japan, redan vid första officiella frimärksutgåvan, efter i 

utvecklingen när det gäller det förbetalda postsystemet. Dock har man med tiden snabbt ökat 

kvalitén på frimärkena och med hjälp av postförsändelser lyckats skapa kontaktnät med länder runt 

om i världen. Man kan även konstatera att både Sverige och Japan har utvecklat frimärket till något 

mer än bara en ”stämpelfunktion” med tanke på utgivandet av de japanska minnesfrimärkena och de 

svenska porträttfrimärkena. 
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4.1 Tabell 

 

Sverige 

År            Valör Perforering              Material   

1855   3, 4, 6, 8, 24 skilling banco 14   Gråaktigt, träfritt lumppapper 

1858   5, 9, 12, 24, 30, 50 skilling banco 14   Gråaktigt, träfritt lumppapper 

1862   3 öre 14   Gråaktigt, träfritt lumppapper 

1866   17, 20 öre 14   Gråaktigt, träfritt lumppapper 

1872   3, 17, 20 öre 14   
Gråaktigt, träfritt lumppapper och 

gulaktigt, slätt papper 

1872   
3, 5, 6, 12, 20, 24, 30, 50 öre och 1 

riksdaler 
14   

Gråaktigt, träfritt lumppapper och 

gulaktigt, slätt papper 

1877   
3, 4, 5, 6, 12, 20, 24, 30, 50 öre och 

1 krona 
14   

Gråaktigt, träfritt lumppapper och 

gulaktigt, slätt papper 

1885   10 öre 14   Gråaktigt, träfritt lumppapper 

1886   2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 50 öre 14   
Gulaktigt, träfritt lumppapper och 

tjockt kartongliknande papper 

1886   10 öre 13   Tyskt maskingjort papper 

1891   5, 10, 20 öre 13   
Vit- gult- gråaktigt bomulls- och 

cellulosapapper 

1903 
 

5 kronor 13   
Vit- gult- gråaktigt bomulls- och 

cellulosapapper 

1910   10 öre 13 till 13½    
Vit- gult- gråaktigt bomulls- och 

cellulosapapper 

1911   5, 15, 20, 25, 30, 35 öre 13 till 13½    
Vit- gult- gråaktigt bomulls- och 

cellulosapapper 
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Japan 

År              Valör Perforering                Material   

1871   48, 100, 200, 500 mon Ingen   Mashi, hishi och kobushi 

1872   ½, 1, 2, 5 sen 9 till 11½    Hårt japanskt vävt papper 

1872   1, 2 sen 9 till 13½   
Vävt papper och papper med räfflande 

utseende 

1872   ½, 10, 20, 30 sen 9½ till 12½   Hårt japanskt vävt papper 

1873   4 sen  10½ till 13   Papper med räfflande utseende 

1874   4 sen  10½ till 13   Gulaktigt, vävt, utländskt papper 

1875   12, 15, 45 sen 9½ till 13   

Gulaktigt, vävt, utländskt papper (12 

och 45 sen). Papper med räfflande 

utseende gjort av elfenben (15 sen) 

1876   5 rin (½ sen) 
11 och 8½ till 

13½ 
  

Gulaktigt, vävt, utländskt papper och 

blåaktigt, tjockt papper 

1877   8 sen  8½ till 13½    Gulaktigt, vävt utländskt papper 

1894   2, 5 sen 11½ till 13½    Gulaktigt, vävt utländskt papper 

1896   2, 5 sen 11½ till 13 
 

Gulaktigt, vävt utländskt papper 

1899   2, 4, 10 sen 11½ till 13½    Gulaktigt, vävt utländskt papper 

1913   1½, 3 sen 11½ till 13½    
Gulaktigt, vävt utländskt papper och 

vävt granitpapper 

 

5. Sammanfattning 

År 1840 införde Sir Rowland Hill den förbetalda metoden för posttjänster i Storbritannien, som 

senare kom att användas i Sverige och Japan och även i andra länder. Uppsatsen fokuserar på 

frimärksutgåvor från mitten av 1800-talet, då Sir Rowland Hills idé tog sig till Sverige och Japan, 

fram till första världskriget. Det var under denna tid som den förbetalda posttjänsten var en ny 

betalningsmetod och man gjorde ett flertal justeringar för att förbättra den nya postindustrin. Fokus 

ligger på vilket sorts pappersmaterial man använde, vad man hade för perforering samt vilket syfte 

frimärket i fråga hade. Uppsatsen berör även viktiga personer, i Sverige och Japan, som bidragit till 
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den utvecklande postindustrin inom länderna. Avslutningsvis görs en jämförelse över de material 

som användes, perforering och andra likheter och skillnader i frimärkshistorien. 

6. Frimärksbilder 

6.1 Svenska frimärksbilder 

   

          (1)         (2)        (3) 

 

      

 

 

 

 

  3 skilling banco (År 1855)      5 öre (År 1858)       3 öre (År 1862) 

 

          (4)            (5)       (6) 

 

 

 

 

 

 

  En riksdaler (År 1872)          Oscar II, 10 öre (År 1885)      Posthornsmärke (År 1886)

    

             (7)      (8) 

      

 

 

 

       

Centralposthuset 5 kronor (År 1903)     Gustav V, 5 öre (År 1911) 
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6.2 Japanska frimärksbilder  

 

           (9)         (10)             (11) 

 

 

 

 

 

 

  

 48 mon (År 1871)   ½ sen (År 1872)      15 sen (År 1875) 

            

                       (12) 

 

 

 

 

 

                

          

 5½ rin (½ sen) (År 1876)    

 

                      (13)                (14)  

 

 

 

 

 

 

 

 

Silver Wedding of Emperor Meiji, 5 sen (År 1879)  Prince Kitashirakawa, 5 sen (År 1896)
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            (15)           (16) 

 

 

 

 

 

         

  

 

  10 sen (År 1899)          1 ½ sen (År 1913) 
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